STATUT FUNDACJI ŚWIAT MOŻLIWOŚCI
tekst jednolity statutu z dnia 5 marca 2016 roku
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Świat Możliwości, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:
1. Maję Fojud
2. Barbarę Małuszyńska
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym: Repertorium numer A. 2445/2011
sporządzonym przed asesorem notarialnym Joanną Baszkowską – upoważnionym zastępcą
notariusza Andrzeja Illukiewicza, w kancelarii notarialnej w Poznaniu w dniu 11.08.2011r., działa na
podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą fundacji jest Poznań.
§4
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym
dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność poza granicami kraju.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.

§5
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę. Pieczęć może zawierać znak fundacji.
Fundacja używa znaku graficznego, który odróżnia ją od innych tego typu placówek i jest chroniony
prawem.
§6
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Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla
samej Fundacji.
§7
Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§8
1. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały terenowe, zakłady, filie lub
przedstawicielstwa, może łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład stowarzyszeń
w kraju i za granicą. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd Fundacji.
2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd Fundacji.
§9
Fundacja działa na podstawie prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Statutu.

Cele i zasady działania
§10
Fundacja została powołana w celu aktywizacji życia kulturalnego, artystycznego, społecznego i
intelektualnego oraz upowszechniania kultury i sztuki, a także w celu wspierania nauki i edukacji
poprzez:
1. Organizowanie imprez muzycznych, teatralnych, operowych, audiowizualnych,
performatywnych służących promocji i upowszechnieniu kultury i sztuki,
2. Organizowanie edukacji domowej,
3. Organizowanie konkursów, festiwali, konferencji, spotkań́ i obozów edukacyjnych,
4. Organizowanie warsztatów, seminariów, szkoleń, paneli dyskusyjnych, organizowanie
edukacji kulturalnej i artystycznej,
5. Działalność wydawniczą,
6. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wymiany doświadczeń pomiędzy uznanymi
twórcami, artystami, naukowcami a młodym pokoleniem,
7. Działalność ́ wystawienniczą,
8. Organizowanie wymiany międzynarodowej wraz z nawiązywaniem współpracy organizacyjnej
oraz edukacyjnej i wymianą doświadczeń́ z partnerami zagranicznymi,
9. Upowszechnianie pozaszkolnych form realizacji obowiązku szkolnego i nauki,
10. Organizowanie i finansowanie imprez charytatywnych,
11. Współpracę ̨ z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi,
12. organizację i realizację nagrań fonograficznych, wideofonicznych lub utrwalanych w innych
technologiach,
13. przyznawanie stypendiów,
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14. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej,
merytorycznej oraz tworzenie warunków do uzyskania takiej pomocy w zakresie inicjatyw
dzieci i młodzieży zmierzających do ich rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego,
w tym w szczególności dofinansowanie kursów, szkoleń i staży prowadzonych w kraju i za
granicą;
15. Zakup literatury, sprzętu, oprogramowania, licencji, utworów audio-wideo, usług i rozwiązań
pomocnych w realizacji celów fundacji.

§11
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji
§12
1.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład przekazany przez
Fundatorów w wysokości 2500,00 zł (dwóch tysięcy pięćset złotych) i został wniesiony przez
Fundatorów w formie pieniężnej, to jest przez każdego z nich w kwotach po 1250 zł (tysiąc
dwieście pięćdziesiąt złotych).

2. Fundusz Założycielski Fundacji wynosi 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych).
3.

Ponadto majątek Fundacji stanowią dochody Fundacji w postaci środków finansowych i innych
składników majątkowych nabytych przez Fundację w toku jej działania.

4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§13
1. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz z dochodów
uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych,
b. przychodów z majątku nieruchomego, ruchomego oraz innych praw
majątkowych,
c. dotacji i subwencji osób prawnych oraz instytucji państwowych i
samorządowych,
d. ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych,
e. przychodów z prowadzonej działalności artystycznej i edukacyjnej,
f. odsetek bankowych, dywidend i zysków z udziałów, akcji, obligacji i innych
papierów wartościowych lub instrumentów finansowych.
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§14
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Prezes Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia
jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Organy fundacji
§15
1. Organami Fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem
zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów.
3.We władzach fundacji mogą zasiadać jedynie osoby niekarane za przestępstwa popełnione z winy
umyślnej.
4. Prezes Fundacji może otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną
uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
5. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i członka Zarządu Fundacji.

Rada Fundacji
§16
1. Rada Fundacji składa się z od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków.
2. W skład pierwszego składu Rady Fundacji wchodzą osoby fizyczne lub prawne wybrane przez
Fundatora.
3. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji
upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.
4. Członkowie Rady powoływani są na czas nieokreślony.
5. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
6. Przewodniczący Rady:
a. zwołuje posiedzenia rady z własnej inicjatywy, na wniosek innego członka Rady Fundacji
lub na wniosek Zarządu. Członkowie Rady będą powiadamiani o spotkaniu za pomocą
poczty elektronicznej.
b. Powołuje swą decyzją następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić
tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
c. Dokonuje odwołania członka Rady z ważnych przyczyn,
d. Kieruje obradami Rady, przygotowuje porządek obrad i przyjmuje wnioski w tej sprawie
od członków Rady,
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e. Reprezentuje Radę na zewnątrz,
f. Reprezentuje Fundację w stosunkach i sporach z członkami Zarządu.
7. Odwołania Przewodniczącego Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą podjętą
większością 2/3 głosów, w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału
Przewodniczącego Rady Fundacji.
8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa,
odwołania lub śmierci członka Rady.

§17
1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz do roku.
2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków Rady, chyba, że niniejszy statut lub odrębne przepisy prawa stanowią inaczej.
4. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§18
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych;
Kontrolowanie działalności Zarządu;
Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
Podejmowanie na wniosek Prezesa Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji
Fundacji;
Zmiana statutu Fundacji;
Współorganizowanie środków finansowych niezbędnych do realizacji celów statutowych
Fundacji;
Zakup i sprzedaż nieruchomości;
Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

§19
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
a Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Fundacji.
b Dokonywania rewizji majątku i kontroli finansowej Fundacji.

5

Zarząd Fundacji
§20
1. W skład Zarządu wchodzi od jednego do dwóch członków, w tym każdorazowo Prezes
Zarządu.
2. Kadencja członków Zarządu Fundacji wynosi 5 (pięć) lat.
3. Członków Zarządu powołuje Rada Fundacji.
4. Pełnienie funkcji członka Zarządu wygasa z dniem:
a. wygaśnięcia kadencji,
b. odwołania przez Radę Fundacji z ważnych przyczyn,
c. złożenia pisemnej rezygnacji
d. śmierci.
5. Odwołanie z funkcji członka Zarządu następuje w razie:
a. wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie
funkcji członka Zarządu,
b. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania
tej funkcji,
c. niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy,
d. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
e. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§21
Kompetencje Zarządu Fundacji
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji z wyjątkiem
zastrzeżonych dla Rady dotyczących Fundacji, a w szczególności:
a. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania oraz planów finansowych
Fundacji,
b. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
c. składanie wszelkich wniosków o dofinansowanie działalności Fundacji ze środków
publicznych bądź prywatnych,
d. ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla
pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów
cywilnoprawnych,
e. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami
rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o
fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie
ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej
wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,
f. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do
kompetencji Rady Fundacji,
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g. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia lub likwidacji
Fundacji.

§22
1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy
członków Zarządu, chyba, że niniejszy statut lub odrębne przepisy prawa stanowią inaczej.
3. W sprawach majątkowych do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest
Prezes Zarządu.
4. W sprawach niemajątkowych do składania oświadczeń i imieniu Fundacji uprawniony jest
każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.

§23
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada.
3. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji będzie wypłacane
wyłącznie z wypracowanych środków, bez naruszenia zasobów finansowych
przekazywanych przez Fundatorów i darczyńców.
4. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową, złożoną z
twórców i działaczy skupionych wokół idei Fundacji.

§24
W stosunkach i sporach między Zarządem a Fundacją, Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady
Fundacji.

§ 25
Fundacja nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczeń, zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów,
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi Fundatorzy, pracownicy lub członkowie
organów pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
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2. Przekazywać swojego majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywać majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Finanse Fundacji, księgi rachunkowe
§ 26
1.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi
przepisami.
2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w
ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o
których mowa w par. 10 Statutu Fundacji.
3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako
działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te
formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację
celów statutowych.
5. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem
przepisów odrębnych, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie
się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
6. Zarząd Fundacji ustala wysokość wynagrodzenia dla pracowników Fundacji, którym wcześniej Rada
Fundacji wyraziła zgodę na przyznanie stałego wynagrodzenia oraz dla pracowników zatrudnianych
przez Prezesa Fundacji.

Zmiana Statutu
§ 27
Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji.
Połączenie z inną fundacją
§ 28
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1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku może ulec zmianie cel
Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały
Rady Fundacji na wniosek Prezesa Fundacji.
Likwidacja Fundacji
§ 29
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których była ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Prezesa Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji i organizacji o
zbliżonych celach.

§ 30
1. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta Poznań.

Uchwała została powzięta jednogłośnie w drodze głosowania jawnego wszystkich członków
Zarządu.
Poznań, dnia 5 marca 2016r.

Anna Budzyńska – Prezes Fundacji
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